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 با سیکل رانکین وسیال مبرد موتورهای احتراق داخلیبازیافت حرارتی آب خنک کاری 
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سیکل از  موتورهای احتراق داخلی در این مقاله بر روی بازیافت حرارتی از سیال خنک كاری جهت افزایش بازده خروجی - چکیده

كاری  رانکین استفاده شده است، برای افزایش این بازدهی و جهت استفاده از پتانسیل گرمایی باال به همراه كاهش دمای آب مدار خنک

تا اجازه بازیابی گرمای اتالفی را فراهم نماید. ارزیابی بازدهی، ، در بلوک موتور، نیاز به یک سیکل توانی پایین دست مناسب دارد 

های سیاالت و شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل رانکین آلی مناسب  ینه و پارامترهای محیطی در این كار با استفاده از ویژگیایمنی، هز

غیر قابل اشتعال را مورد بررسی قرار داده و رفتارهایی از قبیل  ، سیال آلی 11 حالت )سیکل( از 6صورت گرفته است. در این روش 

كارگیری از  به   دهد كه با نشان می ثبت شده نتایج را برای این سیاالت نشان داده است. زیست و محیط بازده حرارتی، امنیت، هزینه

كه از سیال   DRORC( و سیکل رانکین ارگانیکی)پایین دست سیکل دوگانه تركیبی از سیکل موتور های احتراق داخلی)باالدست(

SES36 درصدی روبرو است. همچنین درسیکل 3/1و 11/7انیکی به ترتب بهره گرفته است، باافزایش بازده الکتریکی و مکRORC  تکی

باشند،بازدهی الکتریکی  های عملیاتی   رسد سیکل كه به نظرمی ffR134aبا سیال  RRORCو سیکل  R230faبا استفاده از مبرد وسیال 

 .د افزایش می دهنددرص 9/4درصد و بازدهی مکانیکی موتورهای احتراق داخلی را تا  11/6خالص را حدود 

  سیال كاری، سیکل رانکین ، حرارت اتالفی(، تولید برق،ORCتکنولوژی )  -كلید واژه
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 مقدمه -1

 میزان به انرژی از استفاده زندگی، استانداردهای افزایش با

 در عمومی های اما نارضایتی .است یافته افزایش ای سابقه بی

 حصول برای معجوا خواست و زیست محیط از حفاظت مورد

 از .است شده انرژی منابع گسترش از مانع بهترزندگی كیفیت

 مجدد، قابلیت استفاده با انرژی منابع گسترش جای به رو، این

 حلی راه انرژی، های سیستم تركیب و اتالفی حرارت بازیافت

 خواهد موجود انرژی محدود منابع از بهینه برداری بهره برای

 ] 1 [.بود

( با IECsطریق موتورهای احتراق داخلی) تولید برق از

توجه به تنوع بالقوه ای كه در بهره وری و نوع سوخت 

موتورهای احتراق داخلی وجود دارد كاربردهای متنوع وسیع 

مگاوات  برق را پوشش می دهد. این انعطاف پذیری  11تاتولید 

درمورد موتورهای احتراق داخلی به عنوان یک فن  تنها نه

، بلکه ] 2 [درزمینه حمل و نقل نمود پیدا كرده است آوری برتر

به عنوان اولین انتخاب در مقیاس كوچک تولید هم زمان برق و 

حرارت با توجه به پتانسیل باالی بازیابی حرارتی خود، از 

گازهای خروجی اگزوز و آب خنک كننده به تصویب رسیده 

جی از .درجه حرارت باال در ارتباط با گازهای خرو] 3 [است

اگزوز، منجر به مطالعه در مورد چرخه قدرت به عنوان یک 

كارگیری از حرارت اگزوز  كار موثر برای بهره وری و به راه

.دولزو همکارانش ] 3 [توسط تیان وتیم همکارانش شده است

برای تولید الکتریسیته از طریق سیکل رانکین، باحرارت اگزوز 

 ] 4 .[ر گرفتهموتورهای احتراق داخلی دیزلی را بکا

 باشد مى یکپارچه ORC سیستم نیزیک  یک نیروگاه برق

برق  نیروگاه . كند مى تولید گرمایى ازانرژى كه الکتریسته

 بسته سیکل بخار هاى توربین براى ORCبرمبنای سیکل 

 سیال عنوان به آب از استفاده به جاى شود، اما استفاده مى

 رو این از . شود مى گیرى بهره آلى سیال سیکل یک از عامل،

 1.[شود مى نامیده رانکین سیکل آلى نیز برق نیروگاه یک

دراستفاده و بهره گیری از این نوع سیکل های كاری با نگرانی ]

های زیست محیطی، ازقبیل نازكتر شدن الیه ازن، هشدارهای 

كره زمین وعمركوتاه اتمسفریک روبرو  شدن گرم

شان را برروی ارایه هستیم.بنابراین محققان تمام تالش 

.محققان ] 6[كارها و پروپوزال های مناسب متمركزكرده اند راه

شان رابرروی ویژگیها وساختار  نیز تمام تالش دیگر

(GWPمتمركز كرده) های  تا بتوانند سیال ومبرد اند

R134aراباR1234yfویاR123راباSES36 وHFE7000  جایگزین

له ازطریق بازیافت مرح كنند.گلرود باری وهمکارنش سیکل دو

همچنین  .]7[اند انرژی از سیکل رانکین رادر بررسی نموده

 برق با را بازیافت حرارت اتالفی برای تولید] 8 [فاضلی ویسری

نتایج آن  استفاده از سیکل رانکین آلی مورد بررسی قرار داده و

 را ثبت نموده است .

ه از مناسب با استفاد ORCدر این مقاله ویژگیهای یک سیکل 

سیال كاری غیرقابل اشتعال كه از لحاظ تجاری مقرون به 

صرفه و در دسترس باشد بیان شده است. راه حل مناسب برای 

بازیافت گرمای سیال خنک كاری موتورهای احتراق داخلی 

های  ژگی  ویسیک رانکین  ، بدست آمده است.در بخش دو

نیز گرمای سیال خنک كاری موتورهای احتراق داخلی تجاری 

بازیافت حرارتی آب خنک طبقه بندی شده است.در بخش سه، 

در این مقاله آورده شده  كاری وتکنولوژی توان پایین دستی

به طور  ویژگی سیال مبرد وشرایط زیست محیطی است.

خالصه در بخش چهار آورده شده است.در بخش پنج نیز 

و در در بخش  سیکل های پایین دستی رانکین آلی مقایسه

، ررسی ونتایج بدست آمده از سیکل های پایین دستی ب شش

 و دربخش هفت نتیجه گیری شده است. آورده شده است 
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 سیکل رانکین  :  -2

سیکل رانکین كالسیک طبق شکل یک ازیک 

تشکیل شده است كه  كندانسور و بویلریا اواپراتور  پمپ،توربین،

گیرد.  كاری در این سیکل مورداستفاده قرارمی آب بعنوان سیال

این سیکل توانایی تبدیل گرما به كارمکانیکی رادارد. سیکل 

آلی رانکین سیکلی است، كه در ان سیال آلی به عنوان سیال 

 .] 7 [كاری استفاده شده است

كاری كه برای خنک نمودن بلوک موتورهای  آب خنک

درآن دمای آب به  احتراق داخلی مورد استفاده قرار میگیرد

درجه سانتی گراد تجاوز می نماید تا مانع  91الی  91ندرت از 

منجر به بخار سوپرهیت  91تغییرفازگردد)از دمای باالتر از 

خواهد شد كه به موتور آسیب می رساند( و بیشترین دمای 

درجه سانتی گراد است. لذا   81الی  71بازگشتی معموال بین 

برای كلیه  سیکل ها ومحاسبات دمای خروجی از بلوک موتور 

درجه سانتی گراد درنظر گرفته شده  71ودمای بازگشتی  91

 است.

 
 

 ] 7 [آنتروپی سیکل رانکین -: دیاگرام دما1شکل     

بازیافت حرارتی آب خنک کاری وتکنولوژی توان  -3

 پایین دستی                                                    

رمورد كاری بلوک موتو اغلب از توان موجوددرآب خنک  

بهره برداری نمی شود و اغلب به محیط پیرامونی تخلیه می 

شود و یا با توجه به اینکه سیکل رانکین مورد استفاده در 

موتورهای احتراق داخلی ویا سایر صنایع دارای اتالف حرارتی 

زیادی میباشد. لذا جهت استفاده بهینه از این حرارت وانرژی 

کل رانکین آلی پایین ازسیکلی بنام سی 2نهفته، طبق شکل

دستی ، با سیاالت كاری مختلف با پیکره بندی سیستمی 

بررسی می شود تا اجازه دستیابی به بازیافت حرارتی امکان 

پذیر باشد . با در نظر گرفتن اینکه پارامترهای تحلیل شده 

برای دستیابی به ویزگیهای مناسب نظیر بازدهی الکتریکی، 

بین و معیار گزینش مایعات كاری فشار سیستم، نسبت سایز تور

مستقل ازتوان نامی موتورهای احتراق داخلی هستند ، جریان 

وزنی ثابت با یک كیلوگرم بر ثانیه در نظر گرفته شده است ،تا 

بتوان نتایج حاصله را به هر موتوری تعمیم داد. ایده اولیه این 

  نشان داده است. 2كار در شکل

 
 ] 9 [نکین آلی پایین دستی: سیکل را2شکل           

 ویژگی سیال مبرد وشرایط زیست محیطی -4

انتخاب سیال كاری اثر زیادی بر بازدهی سیستم با هر 

پیکره بندی سیکل رانکین آلی دارد. به همین خاطر معیارهای 

گزینش مختلفی در مقاالت برای انتخاب این نوع از سیاالت 
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 پیشنهاد شده است.

شیب  به توجه با میتوان را عامل( كاری) سیال آلی مایعات

مایع  دسته سه به آنتروپی-دما نمودار در آنها اشباع بخار منحنی

مایع  .كرد بندی طبقه  آیزنتروپیک مایع مرطوب و مایع خشک،

 است، مثبت شیب یک دارای ( پنتان-ان مثال عنوان خشک)به

 شیب دارای آب( مثال عنوان به (مرطوب مایع یک كه درحالی

بی  شیب دارای R123)مثال عنوان به (ومایع آیزنتروپیک منفی

 توربین به ورودی سیال كردن سوپرهیت .است بزرگ نهایت

 سوپرهیت اما آب(، سیال است)مثل مرطوب مفید درسیاالت

 ذكراست شایان نیست مفید  R123)مانند(خشک سیاالت كردن

 برای میتواند كردن سوپرهیت كاربردهای عملی،كمی در كه

 میتواند كردن سوپرهیت .باشد توربین مفید از برداری بهره

 و بخار مخلوط .میشود توربین وارد بخار تنها كه كند تضمین

 شدن كوتاه باعث و بزند صدمه توربین پره های به مایع میتواند

 .] 11 [ شود توربین عمرعملیاتی

به دلیل مسئله چگالش درحین انبساط،اغلب سیاالت تر 

 11 [رساند شوند، زیرا به توربین آسیب می نامناسب تلقی می

.عالوه براین سیاالت آیزنتروپیک وخشک برای بازدهی باالتر ]

،اما بخارسوپرهیتی را كه برای ] 12 [شوند پیشنهاد می

جلوگیری از تشکیل قطرات مایع درحین انبساط تزریق 

نمایندخود باعث افزایش سیاالت مرطوب در مقایسه با  می

ی گرددند. با این حال دراین طرح آیزنتروپیک سیاالت خشک م

. افزون بر این، ]13[تر و سیاالت خشک در نظرگرفته شده اند

تواند در پیکره  اثر سوپرهیت نیز به خاطر تاثیر مثبتی كه می

كاری و دمای منبع داشته باشد، در نظر  های خاص سیال بند

كاری  . معیارهای دیگر برای نمایش سیال] 14 [شود گرفته می

به صورت  براساس ترموفیزیک، امنیت و ویژگیهای محیطی و

 زیر خالصه شده است:

 گرمای نهان تشکیل بخار سیال كاری كه بستگی به بازده

 دارد.

  حجم ویژه سیال كاری برای بهره گیری از توربین های

 كوچک و ارزان

  فشار پایین كاری كه بر اساس این فشار هزینه تجهیزات

 كاهش می یابدعملیاتی 

 ثبات شیمیایی سیال كاری در بیشینه دمای كاری 

 دار محیط زیست از قبیل  ویژگیهای دوستODP  ،خنثی

WP  پایین وALT كوتاه 

جدول یک ویژگیهای ترموفیزیکی مانند دمای بحرانی و 

(، PELفشاربحرانی، كالسه بندی شیب ها، آیتم سمی بودن)

ری كه دراین مطالعه كا سیال 11ویژگیهای زیست محیطی 

درنظر گرفته شده است را نشان می دهد.مشاهده اطالعاتی كه 

در جدول یک آورده شده است.این نتیجه را خاطر نشان 

، NOVEC(HFE7000 and C649كندكه سیاالت مبرد ) می

رادرمقایسه با میزان باالی ALTو كوتاه ترین GWPكمترین 

 دارند. R218و R236fa  ،RC318این مقادیر در سیاالت 

امنیت درمقابل  R245faو  NOVECدر مورد سیاالت 

های سمی بودن جای نگرانی دارد.)چون این سیاالت  ویژگی

سمی هستندو باید راهکارهای مقابله با سمی بودن آنها لحاظ 

سیاالتی هستند كه در  R134aو  R125lfvگردد(.مبردهای 

ز مایع شدن آنها مرحله انبساط نیاز به بخار سوپرهیت دارند تا ا

جلوگیری شود.)این سیاالت بایددرفاز سوپرهیت واقع گردند تا 

 مایع نشوند(

 ] 9 [ویژگیهای سیاالت كاریی –جدول یک       
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 سیکل های پایین دستی رانکین آلی: مقایسه -5

آل سیکل رانکین آلی برای بازیافت  حالتهای مختلف و ایده

فرآیند هر سیستم  6ی در آنتروپ –حرارتی در طول دیاگرام دما 

 .پرداخته خواهد شد

 (BORCسیکل پایه رانکین آلی)  -5-1

این نوع از پیکره بندی از انواع متنوع و مختلف سیکل رانکین، 

است كه درشرایط زیر بحرانی  BORCساده ترین سیکل ممکن 

كاری  كندوكمترین اجزا پیکره بندی را دارا است. سیال كارمی

یابد تا گرمای  بدل حرارتی جریان میپمپ شده از طریق م

موجود را از منبع دریافت نماید. باالترین آنتالپی مداردرتوربین 

كاهش داده می شود تا توان مکانیکی ایجاد نماید كه در ژنراتور 

به انرژی الکتریکی تبدیل شود.برای بستن حلقه، سیال مایع، 

 (  3گردد. )شکل سرد دوباره پمپ می

 
 ] 9 [ (BORCسیکل پایه رانکین ) -3شکل              

 

 (RORCسیکل بازیابی رانکین آلی) -5-2  

است اما شامل یک مبدل  BORCاین سیکل مشابه سیکل  

گرمایی داخلی به عنوان بازیاب كننده است. این سیستم با 

استفاده از گرمای تلف شده از خروجی توربین به پیش گرمکن 

تطابق گرمایی می شود كه در  و سیال تحت فشار باعث بهبود

شود.  نتیجه باعث كاهش بار گرمایی وارد شده بركندانسور می

 (4)شکل

 

 

                     

             
 ] 9 [ (RORCسیکل بازیابی رانکین آلی) -4شکل 

 

 (DRORCسیکل دوگانه بازیابی رانکین آلی) -5-3

است كه در دو مرحله  RORCاین سیستم معادل با دو سیکل 

متفاوت و كندانسوری تک كار می كند. عیب این روش به دلیل 

 ( 1ساختار پیچیده ای است كه نیاز به هزینه باالیی دارد.)شکل

 
 ] 9 [ (DORCسیکل بازیابی رانکین ) -1شکل            

    

 (RRORCسیکل بازیاب پیش گرمکن رانکین آلی) -5-4

یت كردن و یا سوپر هیتینگ باال به توان با مراحل سوپره می

عنوان سیکل بازگرمایی به سیستمی با فشار كاری پایین دست 

ها  یافت. واضح است كه بازیاب كننده درمقایسه با سایر سیکل

عملکرد بهتری دارد زیرا دمای باالتری درخروجی از توربین 

 DRORCشود، همچنین در مقایسه با سیکل  دوم حاصل می

یدگی كمتری دارد. این چارچوب)پیکره بندی(، مدار با پیچ

نسبت به بقیه پیکره بندی ها به سیکل پایه رانکین آلی شبیه 

تر است.اما انبساط در فشار متوسط صورت می گیرد و به 

باالترین دما بازگرمایی شده و دوباره منبسط می شودو به 
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ز مبدل حرارتی بازگرمایش، ژنراتور توربین و توربین اضافی نیا

 ( 6.)شکلشود می هااست كه  باعث افزایش هزینه 

 
 ] 9 [ (RRORCسیکل بازیاب پیش گرمکن ) -6شکل          

 

 (RRORCسیکل بازیاب پیش گرمکن رانکین آلی)-5-5

این سیستم تطابق گرمایی را با بخار كننده)اواپراتور( مرحله 

  Ejectorدوم افزایش می دهد كه بخار به عنوان سیال اولیه 

عمل می كند.مطابق با فشار و دبی جرمی، گام دوم بخار 

موجود در خروجی توربین مکش می شود كه باعث افزایش 

شود. احتماال این  فشار تفاضلی و بهبود بازدهی الکتریکی می

سیستم بهترازسایر پیکربندی ها است زیرا محدودیتی در دمای 

زدهی باال در بازگشتی گرمای منبع حرارتی ندارد، اما انتظار با

منابع گرمایی محدود دمای بازگشتی وجود ندارد زیرا آب 

و  SES36 ،NOVECخنک كننده از فشار كم مانند سیاالت 

با این پیکره بندی  R218و  R135نقطه بحرانی پایین مانند 

توسعه داده شده بر اساس  Ejectorقابل دستیابی نیستند. مدل 

 (7تکانه است. )شکلپایستگی انرژی دبی جرمی و معادالت 

 
 ] 9 [ (EORCسیکل رانکین آلی حاوی دافع) -7شکل       

 

 (TRORCسیکل بازیاب فوق بحرانی رانکین آلی) -5-6

كند و از  سیکل فوق بحرانی در باالی نقطه بحرانی كار می

ناحیه دو فازی در حین اكتساب گرما اجتناب كرده وتطابق 

كاری غیر  العه دو سیالبخشد.در این مط گرمایی را بهبود می

 91با نقطه بحرانی پایین تر از  R218و  R125 قابل اشتعال

 (8اند.)شکل درجه سانتی گراد انتخاب شده

 

 
 ] 9 [ (TRORCسیکل بازیاب فوق بحرانی رانکین آلی) -8شکل       

 سیکل های پایین دستی  خروجی بررسی -6

ه بندی و با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی های هر پیکر

كاری برخی از معیارها در رابطه با امکان پذیری سیستم  سیال

یابی است. از  نظیر فشاركاری، سایزتوربین و بازدهی قابل دست

نشان داده شده است  9رو دراولین مطالعه كه در شکل  این

 فشار كاری ماكزیمم سیستم مقایسه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 ] 9 [ی فشار برای سیکل هانتایج شبیه ساز –9شکل              
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شود كه فشار دراصل وابسته به سیال كاری است نه  مشاهده می

دهد كه  كاری نشان می پیکره بندی سیستم. تحلیل سیاالت

نه تنها   R218و R135سیاالت با نقاط بحرانی پایین نظیر

های بحرانی بلکه در هر پیکره بندی نیازمند  درسیکل

امر فشار قابل تحمل را در دستگاه  فشاركاری باال هستندكه این

گذاری و نگهداری نیز افزایش  ها افزایش داده و هزینه سرمایه

كنند مثال  تركار می مانده با فشارهای پایین سیاالت باقی یابد می

SES36  وNOVEC اما این سیاالت دارای فشار میعان پایین .

ین، انتظار تر از فشار اتمسفر هستند. با تحلیل پارامتر سایز تورب

درنتیجه هزینه مربوطه  توربین و رود كه مقداركمی ابعاد می

نشان می دهد كه سایز توربین به 11كاهش یابد. نتایج شکل 

 كاری است. شدت وابسته به سیال

 

 

 

 

 

 

 

 ] 9 [شبیه سازی سایز توربین در سیکل ها – 11شکل 

SES36 ،NOVEC  و R245fa سیاالتی هستند كه نیاز به

نیاز به  R125و  R218ین سایز توربین دارند و سیاالت باالتر

توربین های كوچکتر دارند. بنابراین می توان گفت كه فشار و 

سایز توربین به سیال وابسته است و همچنین بیشترین فشار 

سایز توربین دارد. در نتیجه سیکل های  ای عکس با مداررابطه

ه بازیابی محتمل نیازمندسیاالت متوسط می باشند تااجاز

 RC318و  RB4a ،R227eaرافراهم كنند، مثال سیاالت 

 .R236faو

 11بر خالف چارت های قبلی بازدهی الکتریکی درشکل 

اجازه  DRORCكاری.  وابسته به پیکره بندی است نه سیال

آورد كه بسیار  دستیابی به بازدهی الکتریکی باالیی را فراهم می

نیاز به ساختارپیچیده تر و  بیشتر از سایز پیکره بندی است اما

دارد. پیکره بندی بعدی كه  ORCاجزای اصلی دوبرابرسیکل

تکی است به عبارت كلی  RORCبازدهی قابل توجهی دارد 

بازدهی را باال می  BORCتمامی گزینه ها در مقایسه با 

به دلیل فشار پایین قابل حصول  EORCبرند.استفاده از 

ی گرمایی برای بخار كردن مناسب نیست كسر زیادی از انرژ

رود كه درنتیجه ظرفیت انبساط را كاهش  كار می سیال به

دهد. سیکل های فوق بحرانی در مقایسه با سایر گزینه ها  می

 آورند   بازدهی باالتری فراهم نمی

 

 

 

 

 

  

 

 ] 9 [شبیه سازی بازده الکتریکی – 11شکل       

 انتخاببهترین  SES36با در نظر گرفتن سیاالت               

 11/7است كه بازدهی خالص در حدود  DRORCبرای 

نیز به عنوان یک  R245faدرصدی فراهم می آورد. همچنین 

شود كه بازدهی الکتریکی  پیشنهادسودمنددر نظرگرفته می

درصدی دارد. این ساختار ساده با  66/6خالصی در حدود 

R236fa 11/6خالص  تواند به بازدهی بدون سم وآالیندگی می 

باالیی است كه  ALTو  GWPدرصدی برسد. اما دارای 

سازد.بازدهی مشابهی را می  پیشرفت های بعدی را محدود می

بدست آورد اما دارای مقادیرپایین تر  R236faتوان با سیال 

GWP  وALT توان  است وكمی سمی. لذا باتمهیدات الزم می

ازدهی ب12به بازدهی الکتریکی خوبی دست یافت. شکل

الکتریکی خالص تجهیزات تجاری طبق مستندات سازندگان 

افزایش بازدهی آنها با  تاثیرات و موتورهای احتراق داخلی و
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كاری درشش سیکل، بررسی  استفاده ازمبردها به عنوان سیال

ومقایسه شده است،كه بیشترین مقداربازدهی خالص متناظر با 

وان سیال كاری به عن SES36و استفاده از سیال RORCسیکل

 است.

به عنوان  R236faو  RORCبازدهی میانی با استفاده از سیکل 

به عنوان سیال كاری قابل وصول  RORC134aسیال كاری و 

چارت اهمیت سیکل پایین دستی برای افزایش توان  ایناست.

خروجی، نشان می دهد كه بازده الکتریکی را بدون سوخت اضافه 

د. بنابراین بهبودهای كوچک در درصد افزایش می ده 3/1تا 

و استفاده از سیاالت كاری مناسب فواید مشابهی  BORCسیکل 

 RORCدر مقایسه با سیستم های پیچیده دارد.از این رو سیکل 

می توانند جایگزین های مناسب برای  RRORCتک و سیکل 

تولید توان سیکل های پایین دستی باشند كه بازدهی الکتریکی 

 د افزایش می دهد.درص 9/4را تا 

 

 

 

 

 

  

 

 
 ] 9 [بازده الکتریکی سیکل پایین دستی –12شکل 

 نتیجه گیری -7

پتانسیل گرمایی باال به همراه كاهش دمای آب مدار خنک كاری  

در بلوک موتور نیاز به سیکل توانی پایین دست مناسب دارد تا 

اجازه بازیابی گرمای اتالفی را فراهم نماید. ارزیابی بازدهی، 

یمنی، هزینه و پارامترهای محیطی در این كار با استفاده از ا

ویژگیهای سیاالت و شبیه سازی ترمودینامیکی پیکره بندی های 

سیکل رانکین آلی مناسب صورت گرفته است.در اولین نمونه 

معیار غربالگری بر اساس بازدهی رابطه زیادی با پیکره بندی دارد 

نی و پارامترهای محیطی وابسته اما سایز توربین، فشار كاری، ایم

 به سیال كاری هستند. 

بررازده ترررین بازیررابی گرمررایی اتالفرری بررا اسررتفاده از پیکررره  پررر 

( و سرریال double regenerativeبنرردی سرریکل بازیرراب دوبررل) 

SES36  اینکرره برردترین بررازدهی مربرروط برره سرریکل بررهBORC 

عنرروان سرریال كرراری قابررل حصررول اسررت.این   R125بررا سرریال 

درصررد ایجرراد  11/7بررازدهی الکتریکرری خررالص برابررر   سیسررتم

می كند كره متنراظر برا افرزایش برازدهی الکتریکری موتورهرای        

درصررد اسررت. بهررره منرردی هررای     13/1احتررراق داخلرری تررا  

بدسررت  NOVECمشررابهی را مرری ترروان بررا اسررتفاده از سرریاالت 

هسررتند. امررا   ALT و GWPآورد كرره دارای كمترررین مقررادیر   

برره ترروربین هررای بررزرگ و شرررایط عملیرراتی ایررن سرریاالت نیرراز 

تحت فشاردارند كه دردسرر سراز اسرت. تحلیرل هرای دقیرق ترر        

برر روی امکران پرذیری سیسرتم نشران مری دهدكره بهبودهررای        

بهررره هررای مشررابهی را در مقایسرره  BORCكوچررک در سرریکل 

رو  ایررن از و بررا سرراختارهای پیچیررده تررر فررراهم مرری نمایررد    

هررای مناسرربی هسررتند.  جررایگزین  RRORCو  RORCسرریکل 

 R236faو  R134a ،R227ea ،RC318سررریاالت كررراری نظیرررر  

هررای خرروبی باشررند. بنررابراین سرریکل    انتخرراب مرری تواننررد  

RORC   مبرررد وسرریال تکرری بررا اسررتفاده از R230fa سرریکل و 

RRORC  بررا سرریالffR134a بررا GWP  پررایین وALT  برراال برره

رسررد كرره سرریکل هررای عملیرراتی باشررند كرره بررازدهی  نظررر مرری

 مکررانیکی بررازدهی ودرصررد  11/6حرردود  را الکتریکرری خررالص

.م خواهردكرد هفررا درصرد   9/4موتورهای احترراق داخلری را ترا    
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